รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ / โทรสาร 02 354 5257

คำนำ
รายงานผลการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 เล่ม นี้ จัด ทาขึ้น
เพื่อ สรุป ผลการดาเนิน งาน โครงการตามแผนปฏิบัติร าชการของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร โดยดาเนิน การภายใต้ยุท ธศาสตร์ข องสานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อให้ ได้ทราบถึงการดาเนินงานที่ส่ งผลถึงการพัฒ นาคุณภาพของผู้ เรียน
คณ ะ ผู ้จ ัด ท า หวัง เป็น อย่า งยิ ่ง ว่า ร าย ง าน เ ล่ม นี ้จ ะ เ ป็น ป ระ โ ยช น์ใ น
การพัฒ นาการบริห ารจัด การศึก ษาของเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร
สาหรั บ ใช้เป็ น แนวทางต่อไป

สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากรุ งเทพมหานคร

สำรบัญ
คำนำ
ส่วนที่ 1 สภาพการจั ด การศึ กษา
ส่วนที่ 2 นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงาน
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คง
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่ อมล้า
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 จั ด การศึ ก ษาเพื่ อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อม
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ภำคผนวก
 คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้ำ
1
14
17
20
20
23
48
52
57
61
66

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ข้อ มูล พื้น ฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ บริห ารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานที่ตั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แผนภูมิโครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภายใน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูฯ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
ฯ
กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน้า ๑

ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร

นำยวิทยำ ประวะโข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ว่ าง

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ว่ าง

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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ว่ าง

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๒

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

นำยวิทยำ ประวะโข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประธำน

ว่ า ที่ ร้ อ ยโทชวลิ ต วิ ช าดี
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้ า นการศึ ก ษาปฐมวัย

นายชาญณรงค์ ลั ก ษณี ย นาวิ น
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้ า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม

นายชลธี กุ ล ประดิ ษ ฐ์
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน

นางสาวบุ ญ ทอง บุ ญ ทวี
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้ า นการวิ จั ย และประเมิ น ผล

นายสมบู ร ณ์ เสาวคนธ์
กรรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาของรั ฐ
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นายจิ น ดา ตั น ตราจิ ณ
กรรมการผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาของเอกชน

นายสุ ร ชั ย ทองทวี
กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา

นางสาวบุ ญ ญลั ก ษณ์ พิ ม พา
กรรมการและเลขานุ ก าร

หน้า ๓

จำนวนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับกำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อนุบาล 3 ขวบ – ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุบาล 3 ขวบ – มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถำนศึกษำ (แห่ง)
30
3
1
1
1
1
37

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.62

จำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ตำแหน่ง
ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ศึกษานิเทศก์
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
อัตราจ้างชั่วคราว
ข้าราชการครูมาช่วยราชการ สพป.กทม.
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

ชำย
1
1
3
3
5
2
รวม 15

หญิง
0
17
7
5
12
1
42

รวม
1
18
10
3
10
12
2
1
57

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิย.62
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หน้า ๔

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ อันจะส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษา
โดยมีกลุ่มโรงเรียน จานวน 3 กลุ่ม และศูนย์วิชาการ จานวน 11 ศูนย์
ศูนย์วิชำกำร
1. ศูนย์วิชาการภาษาไทย

ที่ตั้งศูนย์วิชำกำร
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี)

2. ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์
3. ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
4. ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ศูนย์วิชาการภาษาอังกฤษ
6. ศูนย์วิชาการสุขศึกษา และพลศึกษา
7. ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
8. ศูนย์วิชาการศิลปะ
9. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. ศูนย์การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนสายน้าทิพย์
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
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โรงเรียนพญาไท

หน้า ๕
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หน้า ๖

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวนนักเรียน (คน)
ระดับกำรศึกษำ
ชำย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
790
785 1,575
อนุบาล 2
1,003
901 1,904
อนุบาล 3
1,007
887 1,894
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ
2,800 2,573 5,373
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,788 1,539 3,327
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,768 1,620 3,388
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,714 1,480 3,194
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,726 1,544 3,270
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,806 1,583 3,389
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,746 1,658 3,404
รวมระดับประถมศึกษำ
10,548 9,424 19,972
มัธยมศึกษาปีที่ 1
277
183
460
มัธยมศึกษาปีที่ 2
275
250
525
มัธยมศึกษาปีที่ 3
237
220
457
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
789
653 1,442
มัธยมศึกษาปีที่ 4
67
62
129
มัธยมศึกษาปีที่ 5
47
53
100
มัธยมศึกษาปีที่ 6
38
38
76
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
152
153
305
รวมระดับมัธยมศึกษำ
941
806 1,747
รวมทั้งหมด
14,289 12,803 27,092

จำนวน
ห้องเรียน
67
75
75
217
122
121
119
122
121
120
725
14
15
14
43
5
4
4
13
56
998

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ระบบ Data Management Center)
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หน้า ๗

จำนวนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่ง
ชำย
หญิง
ผู้อานวยการโรงเรียน
12
23
รองผู้อานวยการโรงเรียน
2
5
ครู ค.ศ.4
1
0
ครู ค.ศ.3
10
157
ครู ค.ศ.2
41
240
ครู ค.ศ.1
95
375
ครูผู้ช่วย
50
152
ลูกจ้างประจา
43
46
พนักงานราชการ
19
44
รวม
275
1,043

รวม
35
8
1
167
281
470
202
89
63
1,316

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับอนุญำตให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยครอบครัว
ระดับกำรศึกษำ
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ
รวมทั้งสิ้น

ชำย
29
37
16
82
28
17
20
24
19
8
116
198

หญิง
29
48
16
93
25
19
20
14
15
15
108
201

รวม
58
85
32
175
53
36
40
38
34
33
224
399

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม.)
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จำนวนศูนย์กำรเรียนที่จัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยองค์กรเอกชนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียน
จำนวน 13 ศูนย์กำรเรียน
ที่

ศูนย์กำรเรียน

ศูนย์กำรเรียนโดยองค์กรเอกชน
1 ทางนาแห่งปัญญา
2 จอห์นไวแอท มอนเตสซอรี
3 ตัรบียะตุ้ลอิสลาม
4 ศิริ์รัถยา
5 บะนีย์อดัม (ปวงประชาอดัม)
6 บ้านดี ดารุ้ลคอยรุ
7 ประถมภูมิธรรม
ศูนย์กำรเรียนโดยบุคคล
8 พัฒนปัญญา
9 ปฐมธรรม
10 รัศมีแห่งการนา
11 แพรี
12 ผูกมิตร
13 พชระ
รวมทั้งสิ้น

อนุบำล

จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษำ

รวม

0
18
200
9
0
26
0

72
29
249
20
3
14
50

72
47
449
29
3
40
50

0
0
49
23
0
0
325

48
22
22
2
7
27
565

48
22
71
25
7
27
890

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กทม.)
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หน้า ๙

จำนวนศูนย์กำรเรียนที่จัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยองค์กรเอกชนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2555
จำนวน 7 ศูนย์กำรเรียน
1. ศูนย์กำรเรียนทำงนำแห่งปัญญำ
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 22/52 ซอยราษฎร์อุทิศ 70แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ผู้จัดการศึกษา นางสาวรุโณทัย ดีแสน
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. ศูนย์กำรเรียนจอห์น ไวแอท มอนเตสชอรี
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 2/1 ซอยพหลโยธิน 24 แยก4-3-4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ผู้จัดการศึกษาเอกชน นางมัณฑนา อิรานี
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
3. ศูนย์กำรเรียนตัรบียะตุ้ลอิสลำม
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 455 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ผู้จัดการศึกษา นายอับดุลกอเดร มูซอ
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
4. ศูนย์กำรเรียนศิริ์รัถยำ
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 119/56 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ.
ผู้จัดการศึกษา นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
5. บะนีย์อดัม (ปวงประชำอดัม)
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 30/11 ซิยมืตรไมตรี 24/2 แขสวคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ..
ผู้จัดการศึกษา นางสุรีย์ สะมะแอ
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
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6. บ้ำนดี ดำรุ้ลคอยรุ
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 167/1 ซอยราษฎร์อุทิศ 42 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ.
ผู้จัดการศึกษา นางสาวนะดา โต๊ะเส็น
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
7. ศูนย์กำรเรียนประถมภูมิธรรม
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 13/4 หมู่6 ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ผู้จัดการศึกษา นางสาวสโลพร ตรีพงษ์พันธ์
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จำนวนศูนย์กำรเรียนที่จัดกำรศึกษำ
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิของบุคคลในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในศูนย์กำรเรียน พ.ศ. 2554
จำนวน 6 ศูนย์กำรเรียน
1. ศูนย์กำรเรียน พัฒนปัญญำ
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 15/11 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ผู้จัดการศึกษา นางสาวนูรอานูรอ เกษศิริ
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. ศูนย์กำรเรียน ปฐมธรรม
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 181 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 41 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ผู้จัดการศึกษา นางสุทธิพร สายเพ็ชร
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
3. รัศมีแห่งกำรนำ
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 22/52 ซอยราษฏร์อุทิศ 70 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ.
ผู้จัดการศึกษา นายจิตตพัฒน์ กอธนพัฒน์
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
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4. แพรี
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 447 ซอยศูนย์วิจัย 47 แยก 3 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ.
ผู้จัดการศึกษา นายวรดา พานิชเจริญ
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
5. ผูกมิตร
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 17 และ 21 ซอยโชคชัย 4 ซอย 75 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ.
ผู้จัดการศึกษา นางสาวญาดา ทัศนะบรรจง
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
6. พชระ
ที่ตั้งศูนย์การเรียน 20/3 ซอยทวีวัฒนา 55 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ.
ผู้จัดการศึกษา นายธเนศ กิติศรีวรพันธุ์
รูปแบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
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ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 – 2561
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นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่ สัง คม
ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิขาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการแบบบู รณาการ และส่ งเสริ ม ให้ ทุ กภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว ม ใน
การจัดการศึกษา

นโยบำย/กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ และสถานศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เน้นการทางานแบบบูรณาการ
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึ กษา กระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดเน้นสู่ควำมเป็นเลิศ
“กำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบ SMART Area”
S : Shared Vision หมายถึง วิสัยทัศน์ ที่ร่วมสร้างจินตนาการในอนาคตร่วมกัน
M : Mental Model หมายถึง ตัวแบบความคิดที่สะท้อนความคิดแบบวิทยาศาสตร์
A : Ability
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาตรฐาน
R : Readiness
หมายถึง ความพร้อมด้านการวางแผน การประกันคุณภาพและระบบ
มาตรฐานไอเอสโอ
T : Technology
หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก่อให้เกิดการทางานและการบริหาร
ที่รวดเร็วมากขึ้น
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร : 3 S
S : Service Mind ใส่ใจให้บริการเป็นเลิศ
S : Smile Work ให้บริการด้วยใจและรอยยิ้ม
S : Smart Team ร่วมกันทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร
วินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดหลักตำมนโยบำย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. ร้ อยละ 100 ของนั กเรี ยนมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ตามหลั กสู ตรและ
ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
6. ร้อนละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
8. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ
50 มากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
9. ร้ อยละ 50 ของสถานศึ กษาที่ ส อนนั กเรี ยนในระดั บชั้ นมั ธ ยมศึ กษาตอนต้ นได้ รั บการเตรี ย ม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำง
กำรศึกษำ
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดหลัก
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของ
การดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัดหลัก
1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เกินร้อยละ 0.01
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร ก าหนดยุท ธศาสตร์
เป้า หมาย ตัว ชี้วัด กิจ กรรม งบประมาณและผู้รับ ผิด ชอบในการดาเนิน การ เพื่อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์
ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดโครงการ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผนฯ
สพฐ.
สพท.

1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษา กิ จ กรรม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
260,000
การศึกษาสุจริต ปี งบประมาณ 2562
2 อบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด
50,000
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิล ปะหั ต กรรม 327,000
ครั้ งที่ 68 ปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาฯ
4 การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการอ่ า น
อ อ ก เ ขี ย น ไ ด้ ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ป . 1 -3 30,000
โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานนิเทศ
5 การนิเทศ ติดตาม การพัฒนายกระดับคุณภาพ 30,000
การศึกษา
6 พัฒนาความสามารถทางวิชาการ
170,000
7 การจัดนิทรรศการงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 15,000
ของนั กเรี ย น ปี การศึก ษา 2561 ระดับ ชาติ
(ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก)
8 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
(O-Net)
9 การขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562
10 พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบสองระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2562

5,000
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62,000

ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ
ที
1

กนต.

1
2

กสศ.
กสศ.

2

กนต.

2

กนต.

2

กสศ.

2

กสศ.

2

2

กนต.
*เงินนอก
งบประมาณ
377,280
กนต.

2

กสศ.

หน้า ๑๗

งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนฯ
สพท.

สพฐ.

11 ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา
ประจาปี 2562 กิจกรรมการอบรมครูพี่เลี้ยง
ด้วยระบบทางไกล
12 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัยประจาปีงบประมาณ 2562
13 บ้ า นนั ก วิ ท ยา ศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไท ย
ปีงบประมาณ 2562
14 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา (STEM)

62,000
35,000

15 การสอบวัดความสามารถพื้น ฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561
16 การประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า น
ของผู้เรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
17 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ประกันคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายภาค
ปีการศึกษา 2561
18 พัฒนาคุณภาพเด็กเรียนรวม
19 ส่ ง เสริ ม การอ่ า นตามแนวรอยพระจริ ย วั ต ร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
20 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กเยาวชน ประจาปี
2562
21 พั ฒ นา ศั ก ย ภ า พค รู ผู้ ส อน วิ ท ย าศ าส ต ร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ า นการจั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย า ก า ร ค า น ว ณ
(Coding)โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล
สพป.กทม.
22 จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามแนวคิ ด ไฮศโคป
(Hugh Scope) ปีงบประมาณ 2562
23 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้ อยประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562
24 การจั ด งานวั น ครู แ ละยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ 270,000
ประจาปี 2562
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ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ
ที่
กนต.
2
*เงินนอก
งบประมาณ
70,490
2
กนต.
2

กนต.

118,686

2

กนต.
*เงินนอก
งบประมาณ
85,050
กนต.

96,030

2

กนต.

3,907,280

2

กนต.

129,000

2

กนต.

95,000

2

กนต.

80,000

2

กสศ.

46,500

2

กนต.

373,000

2

กนต.

36,960

2

กนต.

3

กสศ.
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งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกระบวนการคิ ด
เชิงคานวณเพื่อสนับสนุนการสอน (Coding)
26 ยกย่ องเชิดชูเกียรติครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา ประจาปี 2562
27 การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว
และศูนย์การเรียนของ สพป.กทม. ประจาปี
2562
28 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
29 ยก ร ะดั บ ผล สั มฤ ท ธิ์ ก า รจั ด กา ร ศึ ก ษ า
ขั้น พื้น ฐานโดยครอบครั วและศูน ย์การเรียน
ของ สพป.กทม. ประจาปี 2562
30 ค่ายเยาวชน..รักพงษ์ไพร ปีที่ 5
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ประจาปี 2562
31 “กรกฎาคม เดื อ นแห่ ง ความปลอดภั ย
สร้ า งวิ นั ย จราจร” ระยะที่ 1 กิ จ กรรม
หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
32 ประชุ ม จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2562
33 สัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เพื่ อ การท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
(Working Together)
34 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รการใช้ ง าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
35 ซั ก ซ้ อ มการประเมิ น สถานศึ ก ษาที่ ส มั ค รใจ
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพนอก รอบสี่
36 เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.กทม.
รวม 36 โครงกำร

ตามแผนฯ
สพท.
9,000

สพฐ.

ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ
ที่
3
กพ.

64,000

3

กพ.

15,000

4

กสศ.

4

กสศ.

4

กสศ.

376,800

5

กสศ.

300,000

5

กสศ.

8,000

6

กนผ.

152,061

6

กพ.

53,490

6

กศ.ทางไกล

30,000

6

กนต.

200,000

6

กนต.

20,000
60,000

1,073,551 6,413,256

ยอดรวม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

*เงินนอก
งบประมำณ
532,820

8,019,627

หน้า ๑๙

ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ดาเนินการโครงการ
ในปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กาหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
กิจกรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ปี งบประมำณ 2562
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มงาน/หน่วย ได้เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA Online) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพิ่มค่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (การประเมิน ITA : Integrity and Transparency Assessment)
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 48 คน
2. คณะทางานจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 8 คน
3. สพป.กทม. ยกระดับการประเมิน ITA online ปี 2562 ได้มากกว่าร้อยละ 85
เชิงคุณภำพ
1. บุคลากรในสังกัดที่ผ่านมาการศึกษาดูงานเกิดแนวคิดและสามารถพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบของตนเองได้ในระดับที่ดีขึ้น
2. บุคลากรในสังกัด สพป.กทม. มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ให้ความร่วมมือในการประเมิน
ITA ของ สพป.กทม. เพิ่มขึ้น
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๑. ข้อจากัดเรื่องบุคลากร หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรในกรอบอัตราที่สาคัญ เช่น นิติกร หรือ
ผู้ที่ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่ม ICT ทาให้การขับเคลื่อนเป็นไป
อย่างมีข้อจากัด
๒. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย /ประเด็นคาถามตามเครื่องมือ
การประเมิน OIT: : Open Data Integrity and Transparency Assessment ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของบุคลากร
๓. ความไม่พร้อมในเรื่องระบบ Internet ของหน่วยงาน ไม่เสถียร
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการสื่อสาร หลาย ๆช่องทางแก่ผู้บริหารระดับสูง /ระดับสานักงาน
ให้มองเห็นเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อนและดาเนินการ
๒. มีกิจกรรมสร้างความตระหนัก /สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมิน ITA ให้บุคลากร
ได้ซึมซับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มิใช่ดาเนินการเฉพาะช่วงของการประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง
๓. ให้ขวัญและกาลังใจ ยกย่องหน่วยงาน/คนดีในการท างานอย่างแท้จริง มิใช่วัดกันที่ค่าคะแนน
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๐

ประมวลภำพกิจกรรม
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หน้า ๒๑

โครงกำรอบรมลูกเสือ ยุวกำชำด ต้ำนภัยยำเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้ างแกนน าลู กเสื อ ยุ วกาชาด ต้านภัยยาเสพติดภายในโรงเรียน ปฏิบัติ หน้าที่รณรงค์ ป้องกั น
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. เพื่อให้ลูกเสือ ยุวกาชาด ได้มีโอกาสปฏิบัติตามคาปฏิญาณของตน
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
จานวน 50 คน
เชิงคุณภำพ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ วิธีการป้องกันยาเสพติด
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม

.

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๒

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
โครงกำรคัดเลือกนักเรียนร่วมประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ คั ด เลื อ กเด็ ก และเยาวชนเป็ น ตั ว แทนระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มประกวดและ
แข่ งขั นงานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ ๖๘
ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) ณ จังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เด็ ก และเยาวชนทุ ก สั ง กั ด ในเขตกรุ ง เทพมห านคร ได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการคัดเลือกและแสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรีภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์
3. เพื่อสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ครู และนั กเรีย นระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวดและแข่งขัน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เชิงคุณภำพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ด้านศิลปหัตถกรรม
ด้านวิชาชีพและด้านวิชาการ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๓

โครงกำร กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเรื่องกำรอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. เพื่อนานวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการอ่านและการเขียนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. ครู 70 คน (โรงเรีย นละ 2 คน) มีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้ง 37 โรง ได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
เชิงคุณภำพ
1. ครูใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
กาหนดการด้านฝึกปฏิบัติน้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
ควรเพิ่มชั่วโมงในการให้ครูได้ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรม

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๔

โครงกำร กำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
วัตถุประสงค์
1. พัฒนารู ปแบบการนิ เทศติดตามที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประชาคมอาเซียน และสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. นิเทศ ติดตาม งานนโยบายและโครงการต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ครั้ง/เดือน
2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ดาเนินงานตามนโยบายและโครางการต่างๆ ได้รับการนิเทศติดตาม
2 ครั้ง/ภาคเรียน
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายและพัฒนาเพิ่มขึ้น
2. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและศึกษานิเทศก์ทุกคนมีระบบ
การกากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ที่เน้นคุณภาพการปฏิบัติงาน
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๕

โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันระดับนำนำชำติปี พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่
กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการแก้ปัญหา
การพัฒนาความสามารถได้เต็มตาศักยภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีการแข่งขัน
๓. เพื่อนาทักษะกระบวนการแข่งขันทางวิชาการนักเรียนนานาชาติ เป็นสื่อกลางในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ครูนักเรียน ในการศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล
๔. เพื่อส่งเสริ ม สร้ างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้ ครูผู้ สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยใช้เวทีทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก ๔ สังกัด คือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสานักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
เชิงคุณภำพ
นั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การสอบแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และนาประสบการณ์ไปยกระดับในการพัฒนาความสามารถ
นักเรียนจะได้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีสมรรถนะเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๑. การแบ่งภาระงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาคาบเกี่ยวกัน ๒ กลุ่มงานทาให้การทางาน
การตัดสิ น ใจของผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการเกิดปัญหาและอุป สรรคในการทางานทาให้ การท างานไม่ คล่ องตั ว
เท่าที่ควร
๒. การสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก เรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษาให้ ร หั ส ผ่ า นสมั ค รเองท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
เรื่อง ความเข้าใจในระบบ/กระบวนการจัดสอบ
๓. งบประมาณที่จัดสรร จาก สพฐ. ล่าช้า
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันให้นักเรียน เพื่อลดปัญหาการติดต่อโดยตรงกับหน่วยงาน
ที่เป็นสอบศูนย์สอบ เพราะ ศูนย์สอบประสานงานทางระบบผ่านโรงเรียน
2. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและจัดสรรก่อนการดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๑๕ วัน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๖

ประมวลภำพกิจกรรม

.

.

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๗

โครงกำรกำรจัดนิทรรศกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับชำติ (ภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชนทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ และทักษะความสามารถ
ด้านต่างๆ
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ตัวแทนนักเรียน ครู โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ในหัวข้อการจัดการขยะในสถานศึกษา
เชิงคุณภำพ
นักเรียนและครู ไดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน รวมถึงได้ แสดงออกถึงความรู้ และ
ทักษะความสามารถทางด้านต่างๆ
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๘

โครงกำร กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
วัตถุประสงค์
1 เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
2 เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้เป็น องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑
3 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ป รั บปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนามาเป็นข้อมูล
ในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนในศูนย์สอบประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการทดสอบ
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
เชิงคุณภำพ
การบริหารจัดการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในศูนย์สอบประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามระเบียบการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน)กาหนด
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการทุ ก คนควรผ่ า นการอบรมตามโครงการพั ฒ นากรรมการระดั บ สนามสอบและ
ได้ประกาศนียบัตรขั้นที่ 1

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๒๙

โครงกำร กำรขับเคลื่อนโครงกำรบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลงานการจัดกิจกรรมและโครงงานของโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561
2. เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) รวม 2 คน เข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. คณะกรรมการประเมินผลงานการจัดกิจกรรมและโครงงาน“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ปีการศึกษา 2561 จานวน 8 คน ระยะเวลา 2 วัน
2. เครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) รวม 2 คน ระยะเวลา 1 วัน
เชิงคุณภำพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดส่งแบบรายงานผลการประเมิน
การจั ด กิ จ กรรมและโครงงาน “บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย” ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เพื่ อ ขอรั บ
ตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561 ภายในระยะเวลาที่ สพฐ. กาหนด
2. เครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT) รวม 2 คน ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน
“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561 ตามที่ สพฐ. จัดขึ้น
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๓๐

โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ปีกำรศึกษำ 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนที่มีความสามารถได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะการแก้ปัญหา
การพัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเวทีการแข่งขัน
3. เพื่ อ น าทั ก ษะกระบวนการแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการนั ก เรี ย นนานาชาติ เป็ น สื่ อ กลางในการสร้ า ง
แรงบั น ดาลใจให้ ค รู นั ก เรี ย น ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น ให้ มี ค วามรู้ แ ละสมรรถนะเท่ า เที ย ม
กับมาตรฐานสากล
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความเชื่ อ มั่ น ให้ ค รู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
โดยใช้เวทีทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษากรุ ง เทพมหานคร ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ดมศึก ษา ส านั กงานส่ ง เสริม การศึ กษาเอกชน
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 (ขอย้ ายสนามสอบ) ที่ส อบผ่ านระดับเหรีย ญทองและเหรียญเงินในการสอบแข่งขันทัก ษะความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ปี พ.ศ. 2562 ที่ดาเนินการ
แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบในรอบสอง ระดับประเทศ จานวนทั้งสิ้น 898 คน
2. คณะกรรมการด าเนิ น การจั ด สอบแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ (รอบสอง
ระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2562 จานวนทั้งสิ้น 96 คน
เชิงคุณภำพ
นั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ใ นการร่ ว มกิ จ กรรม
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และนาประสบการณ์ไปยกระดับในการพัฒนาความสามารถ
นักเรียน เกิดแรงบันดาลใจในการค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีสมรรถนะเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
1. ด้วยข้อจากัดด้านอายุของผู้แข่งขัน การรับสมัครคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบทุกสังกัด แต่นักเรียน
ที่เรียนนอกระบบ เช่น กศน. หรือ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ส่วนใหญ่จะอายุมากกว่าเกณฑ์ของนักเรียน
ในระบบ จึงทาให้ไม่สามารถไปถึงเวทีนานาชาติได้ จะยุติรางวัลได้เพียงระดับในประเทศเท่านั้น
2. สัดส่วนนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นสังกัดเอกชน การสมัครของนักเรียนสังกัด
สพฐ. ยังน้อยกว่าสังกัดอื่น
3. ระบบจะเรียงชื่อตามลาดับอักษรผู้สมัคร ทาให้ลาดับที่ของการสมัครคลาดเคลื่อนไปมาเมื่อสมัคร
ไม่พร้อมกัน ทาให้ผู้สมัครเกิดความสับสนในลาดับเมื่อสมัครและประกาศรายชื่อ
4. จานวนนักเรียนที่สมัครจานวนมาก ทาให้ต้องหาสถานที่จัดสอบหลายสนามสอบและการเดินทาง
ไปมาแต่ละสนามสอบมีระยะทางไกลห่างกัน มีความเสี่ยงหากจาเป็นต้องเดินทางไปช่วยเหลือหลายสนามสอบ
พร้อมๆ กัน
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๓๑

5. ครูผ ลักภาระให้ผู้ ปกครองติดต่อประสานงานเองและไม่ติดตามผลการสอบของนักเรียนและ
รายงานให้ผู้ปกครองทราบ ทาให้ผู้ปกครองหลายคนเกิดความไม่เข้าใจและพลาดการติดตามผลการสอบของ
นักเรียนที่ได้ไปต่อตามระยะเวลาที่กาหนดให้ยืนยันในระบบ
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. กระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสังกัด สพฐ. มาสมัครเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น
2. ชี้แจงข้อจากัดด้านอายุให้ผู้สมัครที่อายุเกินเกณฑ์เข้าใจก่อนสมัครว่าไม่สามารถไปถึงเวทีระดับ
นานาชาติได้
3. แจ้ งโรงเรี ย นที่ ส่ ง นั กเรี ย นมาสมัค รสอบกาชั บให้ ผู้ ป กครองติ ดต่ อ ผ่ า นโรงเรี ย นเท่ า นั้ น และ
ต้องติดตามผลการสอบของนักเรียนในสังกัดของตนเอง

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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โครงกำร ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำประจำปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมกำรอบครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทำงไกล
วัตถุประสงค์
เพื่ อ อบรมครู พี่ เ ลี้ ย งของโรงเรี ย นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ใ นการอบรมครู ส ะเต็ ม ศึ ก ษาด้ ว ยระบบทางไกล
ของสถานศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ครูจาก ๕ สังกัด ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน ๒6 คนคณะทางานจานวน ๕ คน
เชิงคุณภำพ
ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยงได้
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๑. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
๒. ความรู้ความเข้าใจการทางานผ่านระบบSmart Phone ในการร่วมกิจกรรมของครู
๓. การอบรมปฏิบัติการที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ครูขาดความสนใจในกิจกรรม เพราะครูต้องการ
มีวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัว
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. ควรแยกการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงโดยให้แต่ละสังกัดเป็นจุดอบรมครูพี่เลี้ยงเองและดาเนินการเอง
ตามกระบวนการ จะสะดวกและรวดเร็ว ครูไม่ต้องเดินมาเข้ารับการอบรบรมระยะทางไกล
2. ควรมีการเว้นระยะการอบรมปฏิบัติการเพื่อคนที่ดาเนินงานในศูนย์การอบรมไม่ได้พัก เพราะ
ในวันปรกติปฏิบัติงานในหน่วยงาน ใน หนึ่งสัปดาห์ควรให้โอกาสผู้จัดที่ศูนย์มีวันหยุด ๑ วัน

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ ส ถานศึกษาของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร
ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยตามยุทธศาสตร์ นโยบาย สภาพปัญหา และแผนการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน ๒๘ โรงเรียน ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน ๗ โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวม จานวน ๔๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน
เชิงคุณภาพ
1) ครูหัวหน้าปฐมวัยที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2) โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมีสื่อประกอบ
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม
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หน้า ๓๔

โครงกำร บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมำณ 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยทดแทนครูปฐมวัยที่ย้ายหรือเกษียณจากโรงเรียนในโครงการและมีครูใหม่
เข้ามาทดแทน
2. เพื่อจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้วยหลักสูตรเฉพาะทาง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
4. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางและการดาเนิน โครงการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. ครูปฐมวัยที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจานวน ๒๐ คน
2. ครูปฐมวัย จานวน 35 โรง โรงละ 2 คน รวม 70 คน 2 วัน
3. LT/LN ประจาเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทางาน จานวน 10 คน
4. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จานวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ ๒ คน
เชิงคุณภำพ
1. ครู ปฐมวัยที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2. ครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged
Computer Science) ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม
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โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ อบรมครู ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรี ย นในโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด้ ว ยระบบทางไกล หลั ก สู ต รระดั บ ประถมศึก ษาตอนต้ น
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลายและระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น ให้ มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษาได้
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและครูผู้สอนวิชาอื่นระดับประถมศึกษาตอนต้นและ
คณะทางานจานวน ๖๐ คน จานวน ๕ คน รวม ๖๕ คน หลักสูตร ๓ วัน
เชิงคุณภำพ
ข้าราชการครู ทุกคนที่สมัครเข้ารั บการอบรม ผ่ านการอบรมตามกระบวนการอบรมครูด้ว ยระบบ
ทางไกลนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาครูโครงการสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนการสอนได้
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๑. การอบรมปฏิบัติการจัดตรงกับช่วงเปิดภาคเรียน ครูไม่มีวันหยุดพักผ่อน เกิดความเหนื่อยล้าในการ
ให้ความร่วมมือในการร่วมกันกิจกรรมการอบรมในแต่ละรุ่น
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีเฉพาะเจาะจงและต่ากว่าค่าใช้จ่ายที่ดาเนินการปกติในเขตพื้นที่
๓. ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครครูเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร ควรเปิดระบบให้สถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อจานวนว่าครูในแต่โรงเรียนสมัครและลงทะเบียน
เข้ารับการอบรมหรือยัง การเช็คจานวนได้เฉพาะศูนย์ฝึกอบรมไม่สามารถติดตามครูที่ลงทะเบียนแล้วลืมวันที่
เข้ารับการอบรม

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๓๖

โครงกำร กำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ จ าเป็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability)
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ผู้เรีย นทุกคนในระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้ เรี ย น
ระดับชาติ (National Test : NT)
เชิงคุณภำพ
โรงเรี ย น และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาในด้ า นภาษา(Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability)
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
การประสานบริหารการสอบกับโรงเรียนต่างสังกัดได้แก่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรบริหารการจัดสอบเฉพาะโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียน และนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ผู้เรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
เชิงคุณภำพ
โรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
การประสานบริหารการสอบกับโรงเรียนต่างสังกัดได้แก่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรบริหารการจัดสอบเฉพาะโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๓๗

โครงกำร กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อประกันคุณภำพผู้เรียนด้วยข้อสอบ
ปลำยกำรศึกษำ 2561
วัตถุประสงค์
1 เพื่ อให้ โรงเรี ยนใช้เครื่ องมื อที่ มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามหลั กสู ตรในการประเมิ น และน าผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสาคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
2 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3 เขตพื้นที่การศึกษานาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและวางแผนในการกาหนดนโยบาย
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. ผู้เรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2 ได้รับการประเมิน
ด้วยข้อสอบกลางภาค
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2 ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ให้มที ักษะการคิดขั้นสูง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญ รวมทั้ง
ร่วมแรงร่วมใจในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
การประสานบริหารการสอบกับโรงเรียนต่างสังกัดได้แก่สั งกัดส านักกรุงเทพมหานคร และสังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นเรื่องยุ่งยากเรื่องการมารับ-ส่งข้อสอบ
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรบริหารการจัด สอบเฉพาะโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๓๘

โครงกำรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษโดยการจัดการเรียนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ให้มีทักษะในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นเด็กพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2 .ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาสามารถคัดกรองผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ
และจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กพิเศษ
เชิงคุณภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาให้เด็กพิเศษ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
บางโรงเรียนไม่มีห้องเรียนสาหรับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษ การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนที่เป็น
เด็กเรียนร่วมทุกคนควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประเภทของเด็กพิเศษ
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
โรงเรียนทุกโรงเรียนควรมีห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๓๙

โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนตำมแนวรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนจานวน 8 โรง
2. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่อสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
-โรงเรียนจานวน 8 โรง ได้รับการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- โรงเรียนจานวน 8 ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- โรงเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดห้องสมุดมีชีวิตครบ 37 โรง
เชิงคุณภำพ
- โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างหลากหลาย
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่าน
- สานักงานเขตพื้นที่มีผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจ กรรมส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่หลากหลาย
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
- การนิเทศ ติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามกาหนดการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วัน เวลา ในการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
- ควรนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามรูปแบบและวัน เวลาที่กาหนดไว้ตามโครงการ
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ประมวลภำพกิจกรรม
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โครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงทักษะชีวิตเด็กและเยำวชน ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมตามองค์ประกอบที่กาหนด
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
นั กเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสั งกั ด จานวน
5 โรงเรียน โรงเรียนละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนแกนนาได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ทันต่อสถานการณ์สังคม
ในยุคปัจจุบัน
2. นั ก เรี ย นแกนน า เป็ น เครื อ ข่ า ยในการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน และสามารถขยายผลการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสถานศึกษา
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ทำงวิทยำกำรคำนวณ (Coding) โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพป.กทม.
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่ 4 วิทยาการคานวณ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ
การจัดการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ครูคอมพิวเตอร์) ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนละ 3 คน จานวน 31 โรงเรียน โรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล 6 โรงเรียน และคณะทางาน รวมเป็น 120 คน
เชิงคุณภำพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจไปจัดกระบวนการเรียน
สู่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพแบะประสิทธิที่สูงขึ้น
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
สถานที่ จั ด การอบรมไม่ เ หมาะสมสั ญ ญาณอิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ เ สถี ย รบางโรงเรี ย นขาดอุ ป กรณ์
ที่ครูสามารถนาไปถ่ายทอดสู่นักเรียนได้
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณควรจัดหาอุปกรณ์ที่ส่งเสริมให้ครูสามารถนาไปสอนนักเรียนได้

โครงกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมแนวคิดไฮสโคป (Hugh Scope) ปีงบประมำณ 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลหลังจากนาไปทดลองใช้จริงแล้ว 1 เดือน และศึกษาปัญหา อุปสรรคความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอน โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
2. เพื่อพัฒนาต่อยอดวิชาการให้แก่โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(HighScope)
3. เพื่อจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาล
พิบูลเวศม์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงห์เสนี) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนละ
30,000 บาท เพื่อพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวั ยให้ตนเอง และยกระดับการพัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนตามแนวคิดไฮโคป (HighScope)
4. เพื่อจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์) จานวน 250,000 บาท เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด ไฮสโคป
(HighScope)
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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5. เพื่อขอเชิญบุคลากรในสังกัด จานวน 5 คน ได้แก่ 1. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษา
ปฐมวัย จานวน 1 คน และ 2. บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ )
ประกอบด้วย (1) ผู้อานวยการโรงเรียน (2) หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล จานวน 1 คน (3) ผู้แทนครูผู้สอน
ระดับอนุบาลปีที่ 2 จานวน 1 คน (4) ผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลปีที่ 3 จานวน 1 คน เข้าร่วมการประชุม
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนศูนย์พัฒ นาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(HighScope) ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา สุขุมวิทซอย 5
กรุ ง เทพมหานคร และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ จั ด สรรโอนเงิ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งและ
ค่าพาหนะเดิน ทางมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว รวมทั้งสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสามารถกากับ ติดตาม
การด าเนิ น การของโรงเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของการจั ด สรรงบประมาณ ดั ง นั้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด
การดาเนินงานได้ขอให้ โรงเรียนประเมิน และรายงานผลการดาเนินงาน สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทราบภายใน วันที่ 25 กันยายน
2562
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
โรงเรี ย นทั้ ง 5 โรงเรี ย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด ปริ น ายก โรงเรี ย นอนุ บ าลพิ บู ล เวศม์
โรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลสามเสน
(สานักงานสลากกินแบ่งรั ฐบาลอุปถัมภ์ ) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
(HighScope)
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยให้ตนเองและ
ยกระดับการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
2. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) มีแนวทางในการดาเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และสามารถเป็ น แหล่ ง ฝึ กอบรมให้ กั บสถานศึก ษาอื่ นๆ เป็ นศู น ย์ป ระสานงานให้ บ ริก าร
ทางวิชาการ แหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป(HighScope)
3. ศึกษานิเทศก์ที่รั บผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าสายชั้นระดับ
อนุบาล ผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลปีที่ 2 ผู้แทนครูผู้สอนระดับอนุบาลปีที่ 3 ตระหนักและรับผิดชอบ
การดาเนินงานตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้าด้วยการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-
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ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๔๕

โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีวิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (mentor) ให้กับโรงเรียนในโครงการ
๓. เพื่อบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เข้ากับ
การจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนในโครงการปี๒๕๖๑ จานวน ๑ โรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒
จานวน ๕ โรงเรียน
๒. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๓ และ ป๔-๖) จานวน ๖ โรงเรียน
โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๑. ข้อจากัดเรื่องงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิได้จัดสรรงบประมาณ
ให้สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้นาเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรท้องถิ่น
(LocalTrainer : LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในการพัฒนาครู
แกนนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครแก้ปัญหาโดยนางบนิเทศ มาใช้
ในการจัดหาสื่อวัสดุในการอบรมครูแกนนาจาก ๖ โรงเรียน
๒. ข้อจากัดเรื่อง จานวนคนที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฯ ผู้เข้าอบรม ๑๒ คน และคณะทางาน
รวม ๑๘ คน จัดอบรมปฏิบัติการจานวน ๒ วัน การถัวเฉลี่ยจ่ายทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวันเพื่อให้
โรงเรียนทีเ่ ป็นเจ้าภาพในการดาเนินการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการคล่องตัว
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพียงพอกับการดาเนินงานตามกิจกรรม ไม่ให้ผู้ดาเนินงาน
ยากลาบากในการปฏิบัติงาน
๒. ควรมีการนิเทศติดตามการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วม
กับโรงเรียนจุฬาภรณ์ที่เป็นพี่เลี้ยงและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่อยู่ในโครงการ

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๔๖

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๔๗

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำรกำรจัดงำนวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
2. เพื่อ ส่ งเสริ ม ยกย่ องเชิด ชูเกี ยรติ ข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาที่มีค วามคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
3. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้าง
ศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพ
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จานวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู
16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรม
งาน วันครู มีความพึงพอใจต่อการจัดงานและกิจกรรม
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันครู ประจาปี ๒๕๖๒ นี้ สาหรับข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่สะดวกในการเดินทางไปร่วมงาน เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่มี
การจราจรติดขัดมาก (และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก็ไม่มี
สถานที่รองรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และรถยนต์ ได้เท่าที่ควร)
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
เป็นไปได้ควรจัดในสถานที่ ๆ ไม่ไกลเกินไป และอยู่ศูนย์กลางของโรงเรียนในสังกัด เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๔๘

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกระบวนกำรคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนกำรสอน Coding
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรม (Coding) ที่ถูกต้อง และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
2. เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งการเขี ย นโปรแกรม (Coding) และ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
3. เพื่อให้ครูตระหนักและเห็นความสาคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนางาน
4. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
5. เพื่อให้ครูเห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จานวน ๓๖๓ คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อานวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เข้าใจ
ในการเขียนโปรแกรม (Coding)
2. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรม(Coding) และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
3. ครูตระหนักและเห็นความสาคัญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมที่นามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนางาน
4. ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
5. ครูเห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๔๙

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๐

โครงกำร ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสำยใย จำกใจชำว สพป.กทม.62”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จานวน 600 คน
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่เกษียณอายุราชการ จานวน 64 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ร่วมมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๑

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคี ุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำ
โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวและศูนย์กำรเรียนของ สพป.กทม. ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว และการจั ด การศึ ก ษาโดยศู น ย์ ก ารเรี ย น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
- จานวนผู้เรียนที่สมัครเข้าเรียน จานวน
๔๘๘ ราย
- ขอยกเลิกการจัดการศึกษาเพื่อเรียนในระบบโรงเรียน
๕๗ ราย
- จบการศึกษา
๑๙๘ ราย
- อยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณาอนุญาตให้จัดการศึกษา
34 ราย
- ปัจจุบันกาลังดาเนินการจัดการเรียนการสอน
405 ราย
(ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
เชิงคุณภำพ
1. สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นที่ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา และผู้ เ รีย นที่ ป ระสบปั ญ หาทางด้ า น
การเรียน ปัญหาทางด้านครอบครัวและปัญหาทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
การจั ด การศึ กษาขั้ น พื้น ฐานโดยครอบครัว และศูนย์ การเรียนของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานในประเด็นดังนี้
1. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้เป็นไปตาม
หลั ก การ จุ ด หมาย แนวทางของหลั ก สู ต รการศึก ษาปฐมวั ยพุ ทธศั กราช 2560 หรือหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พุทธศักราช 2560
2. เนื่องจากจานวนผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีปริมาณมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจานวนน้อย จึงไม่สามารถดูแล ติดตามตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พยายามให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับผู้ปกครอง
2. กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา และกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ให้ คาแนะนาช่ว ยเหลือผู้ ปกครองในการจั ดการเรียนการสอน การเก็บร่องรอยหลั กฐานการจัดการเรียนรู้
รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๒

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๓

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
2. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. จัดทาประกาศเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนและได้รับโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จานวน 37 โรงเรียน
2. จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน และรายงานผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 37 โรงเรียน
3. นักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 จานวน 1,575 คน ชั้นอนุบาล 2 จานวน 1,904 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 3,327 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 460 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 129 คน
เชิงคุณภำพ
1. ประชากรวัยเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
2. อัตราการออกกลางคันลดลง
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมแจ้งเลือนปฏิทินการรับนักเรียนในระยะเวลากระชั้น
ชิดทาผู้ปกครองเกิดการคาดเคลื่อนในวันและเวลา

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๔

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวและศูนย์กำรเรียนของ สพป.กทม.
วัตถุประสงค์
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว และการจั ด การศึ ก ษาโดยศู น ย์ ก ารเรี ย น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
- จานวนผู้เรียนที่สมัครเข้าเรียน จานวน
๔๘๘ ราย
- ขอยกเลิกการจัดการศึกษาเพื่อเรียนในระบบโรงเรียน
๕๗ ราย
- จบการศึกษา
๑๙๘ ราย
- อยู่ระหว่างดาเนินการพิจารณาอนุญาตให้จัดการศึกษา
34 ราย
- ปัจจุบันกาลังดาเนินการจัดการเรียนการสอน
405 ราย
เชิงคุณภำพ
1. สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นที่ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา และผู้ เ รีย นที่ ป ระสบปัญ หาทางด้ า น
การเรียน ปัญหาทางด้านครอบครัวและปัญหาทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
การจั ด การศึ กษาขั้ น พื้น ฐานโดยครอบครัว และศูนย์ การเรียนของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีปญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานในประเด็นดังนี้
1. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้เป็นไปตาม
หลั ก การ จุ ด หมาย แนวทางของหลั ก สู ต รการศึก ษาปฐมวั ยพุ ทธศั กราช 2560 หรือหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พุทธศักราช 2560
2. เนื่องจากจานวนผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัวของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีปริมาณมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจานวนน้อย จึงไม่สามารถดูแล ติดตามตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา พยายามให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การเรี ย นการสอน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้กับผู้ปกครอง
2. กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา และกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ให้ คาแนะนาช่ว ยเหลือผู้ ปกครองในการจั ดการเรียนการสอน การเก็บร่องรอยหลั กฐานการจัดการเรียนรู้
รวมถึงการเตรียมความพร้อมสาหรับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๕

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๖

ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ปีที่ 5 ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิ ตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
2. เพื่อบูรณาการการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรการศึกษา
3. เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนให้ มี ทั ก ษะส าคั ญ ในกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น การท างานเป็ น ที ม และ
การเป็นผู้นา ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา
4. เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ มีค วามรู้ ค วามเข้า ใจ และสามารถน ากระบวนการการเรีย นรู้ โ ดยใช้
แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น ในด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จานวน 37 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
จานวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 240 คน
เชิงคุณภำพ
นักเรียนร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร มีจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา ได้เรียนรู้และรู้จักการใช้ทักษะเพื่อชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรู้จักการใช้ทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
1. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไม่สามารถจุดไฟประกอบอาหารได้
2. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไม่สามารถจัดค่ายพักแรมได้ จึงต้องเดินทางไปกลับที่พักทุกวัน
3. พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ไม่ มี บ ริ เ วณส าหรั บ ปลู ก พื ช ที่ ม อบให้ นั ก เรี ย นน ามาขยายผล เช่ น หญ้ า แฝก
ต้นกล้วย
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. พัฒนารูปแบบการจัดค่ายให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบ Active Learning
2. การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในการนาความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าค่ายที่โรงเรียน
และขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน ต่อไป เช่นการจัดทาบัญชีครัวเรือน การจัดการขยะ การสร้างจิตสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๗

ประมวลภำพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า ๕๘

โครงกำร “กรกฎำคมเดือนแห่งควำมปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร”
ระยะที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย สร้ำงวินัยจรำจร
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ น าร่ อ งด้ า นความปลอดภั ย และสร้ า งวิ นั ย จราจรให้ กั บ นั ก เรี ย นในช่ ว งวั ย 6 – 8 ปี
จานวน 10 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. จัดทาคู่มือและสื่อด้านปลอดภัย และสร้างวินัยจราจรสาหรับนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา
3. เพื่ อ สร้ า งโรงเรี ย นต้ น แบบความเข้ า ใจด้ า นปลอดภั ย และสร้ า งวิ นั ย จราจรให้ กั บ นั ก เรี ย น
ในช่วงวัย 6 – 8 ปี
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
จานวน 250 คน ดังนี้
1.1 โรงเรียนพญาไท
จานวน 25 คน
1.2 โรงเรียนราชวินิต
จานวน 25 คน
1.3 โรงเรียนวัดอมรินทราราม
จานวน 25 คน
1.4 โรงเรียนวัดเจ้ามูล
จานวน 25 คน
1.5 โรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติฯ
จานวน 25 คน
1.6 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
จานวน 25 คน
1.7 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมมาวาส
จานวน 25 คน
1.8 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
จานวน 25 คน
1.9 โรงเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
จานวน 25 คน
1.10 โรงเรียนวัดด่าน
จานวน 25 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 มีความรู้ด้านความปลอดภัย สามารถฝึกปฏิบัติ และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเป็นพลเมืองดีในการรักษาวินัยจราจร
2. ครู บุ ค ลากร ร้ อ ยละ ร้ อ ยละ 90 มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ด้ า นความปลอดภั ย มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
สามารถขยายผลการดาเนินงานไปสู่นักเรียนได้
3. ผู้ บ ริ ห ารการศึก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ร้อ ยละ 90 มีค วามรู้ ทัก ษะ ด้ านความปลอดภั ย
มีทัศนคติที่ดี สามารถขยายผลการดาเนินงานไปสู่สถานศึกษาได้ ภายในเดือนกันยายน 2562
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
1. ช่วงวัยของนักเรียนที่แตกต่างกัน เมื่อนานักเรียนมาเรียนรู้พร้อมกัน จะทาให้เด็กเล็กไม่พยายาม
เรียนรู้ด้วยตนเอง จะรอให้เด็กโตช่วยเหลือ
2. ครู มีความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากัน เมื่อนามาถ่ายทอดนักเรียนจะเกิดความแตกต่างกันในแต่ละ
โรงเรียน
3. สมาธิของผู้เรียนในช่วงชั้นปฐมวัยจะให้ความสนใจในเวลาสั้นๆ จึงต้องดึงสมาธิและย้าๆ ทบทวน
สิ่งที่สอนให้เด็กสามารถจดจาได้ง่าย
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หน้า ๕๙

4. เครื่องมือทดสอบความรู้ความเข้าใจนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 นักเรียนยังอ่านหนังสือไม่คล่อง บาง
คนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องให้ครูช่วยเขียนให้
5. การเรียนรู้ของนักเรียนจานวนมากๆ พร้อมๆ กันจะทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่ทั่วถึง เพราะผู้ที่
สนใจฟังจะเข้าใจ แต่ผู้ที่ไม่ตั้งใจเรียนรู้จะไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. จัดตารางกิจกรรมตลอดภาคเรียนแบบหมุนเวียนให้กลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกคน แบ่งเป็น
ช่วงชั้นระดับเดียวกัน ไม่ควรคละนักเรียนที่แตกต่างกันในช่วงวัย
2. ครู ศึกษาข้อมู ล เพิ่มเติมเสริ มการสอนจากคู่มื อที่จัด ทาให้ หรือหาเทคนิคการสอนที่ กระตุ้ น
ความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น
3. เน้ น ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งที่อาจเกิดกั บนักเรียนให้ เรี ยนรู้อ ย่างเหมาะสม เช่น เด็กเล็ กมีโ อกาส
เกิดอุบั ติเ หตุจ ากการติดในรถมากกว่าเด็กโต ส่ ว นเด็กโตมีโ อกาสที่จ ะเกิดอัน ตรายจากการข้า มถนนหรื อ
ขับขี่ยานพาหนะได้มากกว่าเด็กเล็ก ให้เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น
4. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เหมาะกับนักเรียนที่ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้คล่อง
เช่น ทาข้อคาถามเป็นภาพเลือกตอบ จับคู่ โยงเส้น วงกลมข้อที่ถูกต้อง ขีดเส้นใต้ เป็นต้น

ประมวลภำพกิจกรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรประชุมจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์ สภาพการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสานักงาน ประธานกลุ่มโรงเรียน
หรือผู้แทน ผู้แทนครูกลุ่มละ 1 คน ศึกษานิเทศก์ทุกคน ผู้อานวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง รวม 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 ไม่มา 5 คน ใช้เวลาจั ดประชุม 1 วัน เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เป็นเงิน 6,800 บาท และค่าวัสดุ 1,200 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 8,000
บาท
เชิงคุณภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไว้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาภายในองค์ ก รให้ บ รรลุ ต าม
เป้าประสงค์สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
โครงการตามแผนที่จัดทาขึ้นเป็นเพียงการกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ ซึ่งการดาเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ต้องมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-
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โครงกำรสัมมนำพัฒนำและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรเพื่อกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
(Working Together)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
2. เพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญกาลังใจและความร่วมมือ ร่วมใจ ภายในองค์กร
และเจริญรอยตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนในสังกัด จานวน ๗๐ คน
เชิงคุณภำพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินตัวชี้วัด
การประเมิ น ส่ ว นราชการ ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ (มาตรา ๔๔)
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 อยู่ในระดับผ่าน และตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี อยู่ในระดับ ๔ ขึ้นไป
2. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. ผู้ให้และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้และรับบริการ
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-

ประมวลภำพกิจกรรม
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โครงกำรซักซ้อมกำรประเมินสถำนศึกษำที่สมัครใจและพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสี่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียน และครูบุคลากรทางการศึกษา จานวน 85 คน
จานวน 37 โรง
เชิงคุณภำพ
ครูผู้ รับ ผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้ บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 คน โดยใช้ระบบออนไลน์ (QR code) จากโทรศัพท์มือถือในการ
ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 40 คน ไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจาก
ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครขัดข้อง
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
1. ควรจั ด ระบบสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ให้
2. ควรใช้แบบสอบถามประเมินโครงการหรือกิจกรรมด้วยการใช้กระดาษเหมือนเดิม
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โครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ สพป.กทม. (โรงเรียนสุจริต)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นน าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
ผลกำรดำเนินงำน/เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ที่ทำได้ตำมแผน แยกตำมกิจกรรม
เชิงปริมำณ
1. อบรมผู้บริหารและครู จานวน 300 คน 2 วัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. จานวน 37 โรงเรียน นาหลักสู ตรต้ายทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
3. นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้ายทุจริตศึกษา ในระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา จานวน
37 โรงเรียน จานวน 1ครั้ง / ภาคเรียน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกได้บรรลุผลการเรียนรู้
3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบตามกิจกรรมในหลักสูตรและการบูรณา
การชีวิตจริง
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำน
-
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ภำคผนวก
คณะทำงำนจัดทำแผนปฏิ บัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า ๖๘

จัดทำเล่มโดย กลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
www.planbkk.com
โทร. 02 354 5257

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า ๖๙

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ / โทรสาร 02 354 5257

